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CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO  

 

ROTEIRO DE AULA 

 

 CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

O Controle do Estado pode ser direcionado a dois focos: o controle da 

atividade política, aqui denominado Controle Político do Estado, e o controle 

da atividade administrativa, que se identifica como Controle da 

Administração Pública. 

a) Atividade Política: Controle Político do Estado. Exemplo: 

declaração de estado de defesa ou estado de sítio, declaração de guerra, 

aprovação de orçamento, aprovação ou rejeição das contas dos 

Administradores Públicos de todos os Poderes. 

b) Atividade Administrativa: Controle da Administração 

Pública. Exemplo: a fiscalização financeira e o controle finalístico das 

pessoas jurídicas da Administração Direta e Indireta, a análise de legalidade 

e conveniência ou oportunidade dos atos administrativos. 

 

 Controle da Administração Pública: É o conjunto de 

mecanismos jurídicos e administrativos para fiscalização e revisão de toda 

atividade administrativa. 

 

 Classificação: 

 

o Quanto ao órgão controlador: 

 Controle legislativo: é o exercido pelo Poder Legislativo 
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em face dos demais Poderes do Estado e sobre sua própria 

administração; 

 Controle judicial: é o controle realizado unicamente sob 

o prisma da legalidade, restrito à verificação da conformidade do ato 

com a legislação e com a Constituição, reconhecido hoje como 

controle de legalidade em sentido amplo; 

 Controle administrativo: é o que se origina da própria 

Administração, e consiste na possibilidade de controlar e rever seus 

próprios atos. É normalmente definido como “autotutela”. 

 

o Quanto à extensão do controle: 

 Controle Interno: é todo aquele realizado pela entidade ou 

órgão responsável pela atividade controlada, no âmbito de sua própria 

estrutura; 

 Controle Externo: é o que se realiza por órgão estranho à 

Administração responsável pelo ato controlado, criado por lei ou pela 

Constituição Federal e destinado a tal tarefa; 

 Controle Externo Popular: é a forma de controle dos atos 

administrativos através da qual qualquer pessoa pode, na qualidade de 

cidadã, questionar a legalidade de determinado ato, e pugnar pela sua 

validade. 

 

o Quanto à natureza do controle: 

 Controle de Legalidade: é o que objetiva verificar 

unicamente a conformação do ato ou do procedimento administrativo com 

as normas legais e constitucionais que o regem;  

 Controle de Mérito: é o controle de conveniência e 
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oportunidade do ato, atingindo diretamente a discricionariedade do 

Administrador. 

 

o Quanto à oportunidade (ou modo): 

 Controle preventivo ou prévio: é o que antecede a 

conclusão ou a operatividade do ato, sendo um requisito para sua eficácia; 

 Controle concomitante ou sucessivo: é todo aquele que 

acompanha a realização do ato para verificar a regularidade de sua 

formação; 

 Controle subsequente ou corretivo: é o que se efetiva após 

a conclusão do ato controlado, visando a corrigir-lhe eventuais defeitos, 

declarar sua nulidade ou dar-lhe eficácia. 

 

o Quanto à hierarquia: 

 Controle hierárquico: é a forma de controle que resulta 

automaticamente do escalonamento vertical dos órgãos do Executivo, em 

que os inferiores estão subordinados aos superiores; 

 Controle finalístico: é o que a norma legal estabelece para as 

entidades autônomas, pessoas jurídicas da Administração Indireta, 

indicando a autoridade controladora, as faculdades a serem exercitadas e as 

finalidades objetivadas. É limitado e externo, não tem fundamento 

hierárquico, não há subordinação. 

 

 Meios de controle: 

 Fiscalização hierárquica: é exercida pelos órgãos 

superiores sobre os inferiores da mesma Administração; 

 Supervisão ministerial: é o exercício de controle 
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ministerial no controle do atendimento às finalidades; 

 Exercício do direito de petição: é a garantia 

constitucional conferida a todos. Consiste em conceder a toda e qualquer 

pessoa a possibilidade de formular uma petição direcionada a qualquer 

autoridade pública e dela obter uma resposta; 

 Processo administrativo: é a sucessão formal de atos 

que são realizados, por previsão legal, ou pela aplicação de princípios da 

ciência jurídica, para praticar atos administrativos, tendo como objetivo dar 

sustentação à edição do ato administrativo; 

 Recursos administrativos: são todos os meios hábeis 

a propiciar à própria Administração o reexame de decisão interna; 

 Arbitragem: é a forma de solução de conflitos em que 

duas partes elegem uma terceira (árbitro) para julgar uma determinada 

lide. 

 

 Controle Legislativo 

As casas legislativas realizam basicamente dois importantes 

controles: o controle político, que é objeto de estudo do Direito 

Constitucional, e o controle financeiro que, apesar de sua força política, 

representa também controle da atividade administrativa. Dessa forma, tal 

controle pode ser realizado de maneira direta ou indireta. 

Para exemplificar os diversos controles exercidos por essa casa, 

verifique algumas situações. De modo direto, o Poder Legislativo exerce as 

seguintes formas de controle: 

a) controle das contas dos Administradores Públicos sejam eles do 

Poder Executivo, Judiciário e até mesmo do Legislativo; é o denominado 

controle financeiro. Abrange o controle interno e o externo, incluindo os 

entes da Administração Indireta; 
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b) controle das infrações político-administrativas do Chefe do 

Poder Executivo; 

c) na atuação investigatória das Comissões Parlamentares de 

Inquérito1; 

d) na sustação de atos do Poder Executivo que exorbitam o poder 

regulamentar ou dos limites de delegação legislativa; 

e) na fiscalização e controle permanente dos atos do Poder 

Executivo, incluídos os da administração indireta; 

f) na convocação para prestar informações; 

g) nos atos de permitir que o presidente declare a guerra ou 

celebre a paz e que forças estrangeiras transitem pelo país. 

Indiretamente, o Poder Legislativo controla a atividade 

administrativa da seguinte forma: 

a) sustação de contratos; 

b) atividade fiscalizatória auxiliar desenvolvida pelos Tribunais de 

Contas. 

 

 Controle Judicial 

O controle via Poder Judiciário é exercido mediante a provocação. 

Cabe ao Poder Judiciário julgar uma determinada pretensão a qual busca a 

correção, a invalidação, a modificação ou a anulação de determinado ato 

administrativo. Há no cenário atual inúmeros instrumentos para realizar 

esse controle, e nessa lista os remédios constitucionais exercem um papel 

muito importante. São exemplos de instrumentos de controle judicial: 

a) Mandado de Segurança Individual e Coletivo – art. 5o, LXIX e 

                                                             
1 As CPIs, nos últimos tempos, tem sido palco para deflagração de importantes escândalos de desvios no Poder Público, a 
exemplo da “CPI dos Correios” que trouxe à tona o terrível “esquema do mensalão”. Entretanto, é importante esclarecer que nem 
toda CPI representa controle da Administração, o que a inclui nesse rótulo é o fato de estar fiscalizando a atividade administrativa. 
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LXX, da CF e Lei no 12.016/2009; 

b) Ação Popular – art. 5o, LXXIII, da CF e Lei no 4.717, de 

29.06.65; 

c) Ação Civil Pública – art. 129, III, da CF, Lei no 7.347, de 

24.07.85 e Lei no 8.437, de 01.07.92; 

d) Mandado de Injunção – art. 5o, LXXI, da CF; 

e) Habeas data; 

f) Ação Direta de Inconstitucionalidade – art. 102, I, “a”, da CF; 

g) Outras ações (especiais ou ordinárias) que podem ser 

adequadamente utilizadas pelo particular contra a Administração (ex. as 

possessórias, nunciação de obra nova, ação declaratória, consignação de 

pagamento etc.). 

 

 Atos interna corporis: são atos praticados pelos Poderes 

Judiciário e Legislativo, dentro do limite de suas competências, para 

instituição de normas internas. Consiste no reconhecimento da soberania 

dos pronunciamentos, deliberações e atuação dos Poderes Legislativo e 

Judiciário, na esfera de sua exclusiva competência discricionária, 

ressalvadas, para efeito de apreciação judicial, apenas as hipóteses de 

lesão ou ameaça a direito constitucionalmente assegurado.Com efeito, 

então, são atos praticados nos estritos limites da competência da 

autoridade e desde que apoiados em fundamentos exclusivamente 

regimentais, sem qualquer conotação de índole jurídico-constitucional, 

daí por que se revelam imunes ao judicial review – pois – não custa 

enfatizar – a interpretação incidente sobre normas de índole meramente 

regimental. Por qualificar-se como típica matéria interna, é vedada sua 

apreciação pelo Poder Judiciário. 
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JURISPRUDÊNCIA 

 

EMENTA: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso 

público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle 

de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas 

pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. 

Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do 
conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 

Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a):  

Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe- 29-06-2015) 

 

 

EMENTA: Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de 

prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios da ampla defesa e do 

contraditório. Ofensa reflexa. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. 

Possibilidade. Precedentes.1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de 

origem mediante decisão suficientemente motivada. 2. A afronta aos 

princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do 

contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, 

quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas 

infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à 

Constituição da República, o que não enseja o reexame da matéria em 

recurso extraordinário. 3. Não viola o princípio da separação dos poderes o 

controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade 

ou abusividade, o qual envolve a verificação da efetiva ocorrência dos 

pressupostos de fato e direito, podendo o Judiciário atuar, inclusive, nas 

questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade. 4. Agravo 

regimental não provido (AI 800.892 AgR, STF – Primeira Turma, Rel. Min. 

Dias Toffoli, julgamento: 12.03.2013, DJe: 07.05.2013). 

 

EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. 

DESPROVIMENTO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

SUPERLOTAÇÃO DE PRESÍDIO. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE 

DETENTOS POR PORTARIA DO JUIZ CORREGEDOR. VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. 

PREVALÊNCIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.1. A Carta 

Constitucional estabelece como núcleo dos direitos fundamentais a 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF).Nesse aspecto, ainda 

que seja afastada, legalmente, a liberdade como resultado de um processo 

criminal, tal aspecto não importa, consequentemente, a abdicação da 

dignidade anteriormente referida, pois atributo inerente a todo ser vivente 
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racional.2. In casu, constatada pela Vigilância Sanitária a inadequação 

física e sanitária de habitabilidade, correta se apresenta a limitação do 

número de detentos em presídio. Ademais, conforme ressaltado pelo 

Tribunal de origem, a edição de portarias pelo Juiz Corregedor do Presídio 

Regional de Mafra/SC, vedando o ingresso de novos presos no 

estabelecimento prisional até o alcance do limite de 150, ainda que 

extrapolando a capacidade máxima originária de 72 homens e de 15 

mulheres, mostra-se razoável e proporcional.Realça-se que, quando da 

limitação, o referido ergástulo já acolhia 201 detentos. 3. Uma vez 

provocada, a prestação jurisdicional efetuada pelo Poder Judiciário não 

implica interferência nas atribuições constitucionais do Poder Executivo, 

pois o sistema de freios e contrapesos assegura a independência e a 

harmonia referida no art. 2º da Constituição Federal e concretiza, nas 

situações autorizadoras, como no presente caso, a dignidade da pessoa 

humana, meta central da Carta Magna de promoção do bem-estar do 

homem.4. O art. 66 da LEP (Lei 7.210/84) delega ao Juiz da Execução 

tarefas de natureza eminentemente administrativa, não apenas no aspecto 

de fiscalização, mas também de intervenção, se e quando necessário.5. 

Agravo regimental não provido.(AgRg no RMS 38.966/SC, STJ - Quinta 

Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, julgamento: 09.09.2014, DJe 

17.09.2014) 

 

EMENTA: Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho 

Nacional do Ministério Público. Participação da OAB em todas as fases do 

concurso público. Lei Complementar nº 72/08 do Estado do Ceará. 

Conselho Superior do Ministério Público do Estado e Colégio de 

Procuradores de Justiça do Estado do Ceará. Controle de legalidade. 

Exercício de autotutela pela Administração Pública como meio de solução 

de conflitos. Agravo regimental não provido. 1. A competência de órgãos 

internos do MPCE se restringe ao controle de legalidade de concurso 

público, ficando resguardada a competência da comissão do concurso, 

integrada por representante da OAB, para decidir quanto ao conteúdo da 

prova e ao mérito das questões. 2. Previsão da Lei Orgânica do Ministério 

Público do Estado do Ceará de acordo com o poder do exercício de 

autotutela pela Administração Pública. 3. Agravo regimental não 

provido.(MS 32523 AgR, STF - Primeira Turma,  Rel.  Min. Dias Toffoli, 

julgamento: 25.06.2014, DJe 15.08.2014 REPUBLICAÇÃO: DJe 

08.09.2014) 

 

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

DEFENSORIA PÚBLICA. AMPLIAÇÃO DA ATUAÇÃO. OMISSÃO DO 

ESTADO QUE FRUSTA DIREITOS FUNDAMENTAIS. IMPLEMENTAÇÃO 

DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONTROLE JURISDICIONAL. 

POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 

OFENSA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO 
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EM 22.10.2007. Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso 

extraordinário que o Tribunal a quo manteve a sentença que condenou o 

Estado a designar um defensor público para prestar serviços de assistência 

jurídica gratuita aos hipossuficientes da Comarca de Demerval Lobão 

consoante os arts. 5º, LXXIV, 127, caput, 129, III e IX e 134 da 

Constituição Federal. No caso de descumprimento da obrigação, fixou 

multa diária. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência da 

Suprema Corte no sentido de que é lícito ao Poder Judiciário, em face do 

princípio da supremacia da Constituição, em situações excepcionais, 

determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de 

direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso 

configure violação do princípio da separação dos Poderes. Precedentes. O 

exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não 

ofende o princípio da separação dos Poderes. Precedentes. Agravo 

regimental conhecido e não provido.(AI 739151 AgR, STF- Primeira Turma, 

Rel:  Min. Rosa Weber, julgamento: 27.05.2014, DJe 11.06.2014) 

 

 

ANOTAÇÕES DA AULA 
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QUESTÕES DE CONCURSO 

 

1. VUNESP - 2015 - PC-CE - Delegado de Polícia Civil  

A Administração Pública deve atuar com legitimidade, segundo as normas 

pertinentes a cada ato e de acordo com a finalidade e o interesse coletivo 

na sua realização. Nesse sentido, é correto afirmar que 

a) o controle de mérito é todo aquele que antecede a conclusão do ato. 

b) a inexistência de lei específica impede o controle externo popular. 
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c) se o ato pendente de decisão administrativa é inoperante, pode causar 

lesão ou ameaça de lesão a alguém, que passa a ter legitimação para se 

socorrer do Judiciário. 

d) são características da fiscalização hierárquica a mutabilidade e a 

provocação. 

e) o controle administrativo deriva do poder-dever de autotutela que a 

Administração tem sobre seus próprios atos e agentes. 

GABARITO: LETRA E 

 

2. CESPE  - 2015 – DPE/PE – DEFENSOR PÚBLICO 

Por ser um órgão constitucional autônomo, a DP não está sujeita a controle 

interno de suas funções administrativas. 

GABARITO:ERRADA 

 

3. IESES  - 2014 – TJMS -TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE 

REGISTROS 

No que diz respeito ao controle da Administração Pública, diz-se controle 

"finalístico" o que a norma legal estabelece às entidades autônomas, 

indicando a autoridade controladora, as faculdades a serem exercitadas e as 

finalidades objetivadas. 

GABARITO:ERRADA 

 

3. FEPESE - 2014 - MPE-SC - Promotor de Justiça 

O Tribunal de Contas é órgão provido de autonomia constitucional, exerce 

função auxiliar do Poder Legislativo e sua atuação fiscalizatória integra o 

chamado controle externo da Administração Pública. 

GABARITO: CERTA  

  

4. FGV - 2014 - AL-BA - Auditor  
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Analise as afirmativas a seguir concernentes ao controle sobre a  

administração pública. 

 

I.  O  Tribunal  de  Contas  exerce  controle  sobre  as  contas  do  

Poder Executivo; tal fato não implica violação à separação de  Poderes. 

II.  Cabe ao Poder  Legislativo a palavra  final  sobre as  contas do  

Chefe do Executivo e não ao Tribunal de Contas.  

III - O Tribunal de Contas auxilia o Poder Legislativo no exercício  

do controle externo dos órgãos da Administração Pública. 

GABARITO: TODAS AS AFIRMATIVAS SÃO CORRETAS.  

 

5. CESPE - 2014 - TJ-DF - Titular de Serviços de Notas e de 

Registros (adaptada) 

I - Apenas o Poder Executivo está obrigado a exercer o controle interno, 

dado consistir em função administrativa. 

II - O controle judicial da administração pública pode ser realizado por 

provocação ou de ofício, podendo ser exercido por meio de mandado de 

segurança ou ação civil pública.  

III - O controle judicial do poder disciplinar da administração pública é 

amplo, podendo o juiz considerar o mérito administrativo e determinar 

concretamente a sanção disciplinar aplicável ao caso. 

GABARITO: TODAS AS AFIRMATIVAS SÃO ERRADAS.  

 

6. FMP-RS - 2014 - TJ-MT - Juiz  

Com relação ao controle da Administração Pública, assinale a opção 

correta. 

a) No exercício do controle externo, é possível tanto a revogação quanto a 

invalidação dos atos administrativos.  

b) No exercício de suas funções, a Administração Pública sujeita-se a 
controle por parte do Poder Legislativo e Poder Judiciário, além de exercer, 

ela mesma, o controle sobre os próprios atos.  
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c) O controle exercido pelo Poder Legislativo está restrito às hipóteses 

previstas na Constituição Federal e somente pode ocorrer no âmbito da 

Administração Pública Direta, Autarquias e Fundações Públicas.  

d) O controle exercido pelo Pode Judiciário deverá ser precedido do 

esgotamento das vias administrativas. 

e) O controle exercido pelo Poder Judiciário tanto pode revogar quanto 
invalidar os atos administrativos; quanto aos efeitos, no primeiro caso, não 

retroage; no segundo, retroage. 

LETRA B 

 

7. CESPE - 2013 - DPE-RR - Defensor Público  

Assinale a opção correta quanto ao controle da administração pública. 

a) Ao constatar a existência de ilegalidades na execução de determinado 

contrato administrativo, o Poder Legislativo deve, primeiramente, 

determinar prazo para que a entidade responsável adote as medidas 

cabíveis e, se não atendido, ingressar com a ação judicial cabível para a 

sustação do contrato. 

b) Devido à cláusula de reserva de jurisdição, a administração pública não 

pode declarar a nulidade dos seus próprios atos, devendo ingressar com a 
ação judicial cabível para tanto. 

c) Os decretos editados pelo governador que violem dispositivos legais não 

estarão submetidos ao controle legislativo, mas apenas ao controle judicial 

de constitucionalidade. 

d) O controle exercido pela administração direta sobre as autarquias é 

finalístico, externo e administrativo e não se baseia na subordinação 
hierárquica. 

e) As entidades integrantes da administração indireta exploradoras de 

atividade econômica e que não prestem serviços públicos não estão 

submetidas ao controle do tribunal de contas. 

LETRA D 
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